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Föreskrifter om trafi ksäkerhets instruktion 
för spårväg
– med kommentarer

BV-FS
1995:3

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:3) 
om trafi k säker hets in struktion 

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § förordnin g-
en (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive 
regler för arbete som medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser, 

3. bestämmelser om utseende och innebörd hos använda tavlor skyltar, 
märken, handsignaler, ljussignaler m.m.,

4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas och hur 
detta skall ske,

5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan lägg-
ning, fel på fordon, samt då fordon blir stående på olämplig plats,

6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,

7. bestämmelser om fordonskombinationer,

8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 § andra stycket i 
förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spår-
väg samt

9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafi kfor-
don då kollisionsfara kan före ligga. 

2 §  För järnväg gäller ej 1 § 8 och 9. För spårväg får 1 § 2 enbart bestå av 
be stämmelser om arbete i spår.

3 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion behöver bara innehålla sådana avsnitt som är 
relevanta för den verksamhet som utövas.

4 §  Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en fastställd tra fi k-
säkerhetsinstruktion till Järnvägsinspektionen. 

Forts.
• BV-FS 1995:3
Trafi k säkerhets-

instruktion
SPÅRVÄG
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5 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion som berör fl era verksamhetsutövare skall va-
ra likalydande i gemensamma delar.

Om den egna järnvägsverksamheten till någon del kommer i beröring med 
annan verksamhetsutövares verksamhet skall verksamhetsutövaren söka 
samråd med andra verksamhetsutövare i den utsträckning som verksamheten 
kräver innan trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen.

6 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen senast fyra 
månader före ibruktagande.

7 §  Av ingivna handlingar skall framgå för vilken verksamhet som trafi k sä-
kerhetsinstruktionen upprättats, vem som upprättat instruktionen och från 
vilken tidpunkt den föreslås gälla.

8 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1995.

• Övergångsbestämmelser

Trafi ksäkerhetsinstruktioner som godkänts av Järnvägsinspektionen före 
den 1 oktober 1995 får behållas tills vidare med de eventuella begränsning ar 
som meddelats av Järnvägsinspektionen. 

Spårinnehavare som saknar trafi ksäkerhetsinstruktion skall komplettera sin 
säkerhetsordning med en sådan och inge kopia av trafi ksäkerhetsinstruk ti o n-
en till Järnvägsinspektionen senast den 31 oktober 1998.

• Forts. BV-FS 1995:3
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• Kommentarer till BV-FS 1995:3

Paragraferna 2, 3, 5, 6, 7 och 8 saknar kommentarer.

Beträffande trafi ksäkerhetsinstruktion för järnväg, se nästa kapitel.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,
2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser, 
3. bestämmelser om utseende och innebörd hos använda tavlor skyltar, märken, handsignaler, 
ljussignaler m.m.,
4. bestämmelser som reglerar när broms skall funktionsprovas och hur detta skall ske,
5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan lägg ning, fel på fordon, 
samt då fordon blir stående på olämplig plats,
6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,
7. bestämmelser om fordonskombinationer,
8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 § andra stycket i förordningen 
(1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spår väg samt
9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafi kfor don då kollisionsfara 
kan före ligga. 

2 §  För järnväg gäller ej 1 § 8 och 9. För spårväg får 1 § 2 enbart bestå av be stämmelser om 
arbete i spår.

3 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion behöver bara innehålla sådana avsnitt som är relevanta för den 
verksamhet som utövas.

4 §  Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en fastställd tra fi k säkerhets instruk tion 
till Järnvägsinspektionen. 

5 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion som berör fl era verksamhetsutövare skall va ra likalydande i ge-
mensamma delar.

Om den egna järnvägsverksamheten till någon del kommer i beröring med annan verksamhets-
utövares verksamhet skall verksamhetsutövaren söka samråd med andra verksamhetsutövare i 
den utsträckning som verksamheten kräver innan trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsin-
spektionen.

6 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion inges till Järnvägsinspektionen senast fyra månader före ibrukta-
gande.

7 §  Av ingivna handlingar skall framgå för vilken verksamhet som trafi k sä kerhetsinstruktionen 
upprättats, vem som upprättat instruktionen och från vilken tidpunkt den föreslås gälla.

8 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

• Allmänna kommentarer 1 § 1–9

De olika punkterna 1–9 i föreskrifternas första paragraf kommenteras och 
exemplifi eras i det följande vad avser spårväg.

Avsikten med det redovisade i anslutning till punkterna är att det skall tjäna 
som ett stöd för utarbetandet/formulering av en trafi ksäkerhetsinstruktion. 
Texten nedan återger ett sätt att uttrycka de regler som lämpligen kan inord-
nas under motsvarande avsnitt. 

Forts.
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1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

1. beskrivningar och förklaringar av företagsspecifi ka begrepp,

• 1 § 1
Om det är så att man i en skrivning vill ha egna företagsspecifi ka ord och ut-
tryck förutsätter detta att man tydliggör vad dessa betyder.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

2. bestämmelser om verksamheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som 
medför trafi ksäkerhetsmässiga konsekvenser,
 

• 1 § 2
För spårsträcka i gatumiljö kan det behövas regler om hur arbetsplatsen 
skyd das av vakt. För spår sträcka på egen banvall kan behövas regler om hur 
spår ska stängas av, hur förare skall varnas m.m.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

5. bestämmelser om rutiner vid fel på spår, fel på signalsäkerhetsan läggning, fel på fordon, 
samt då fordon blir stående på olämplig plats,

• 1 § 5
Erfarenheterna visar att olycksriskerna är särskilt stora vid tillfällen då nor -
mala ordningar eller arbetssätt frångås. Särskild omsorg måste därför äg nas 
åt formuler ing av bestämmelser om uppträdandet vid sådana tillfällen. Det 
är av synnerligen stor vikt att bestämmelserna inte blir komplicer a de. 

Utgångspunkten för reglerna är ytterst den avvikelse som kan vara mer eller 
mindre ofta förekommande och att dessa måste hanteras i princip på nytt var-
je gång de uppträder.

Typiska tillfällen utgör t.ex. fel på signalsäkerhetsanläggningar, fel på for -
don som alla innebär att dessa måste ställas upp på plats som inte är pla-
nerad för sådan uppställning eller trans porteras bort på ett sätt som av  viker 
från normala regler.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

6. bestämmelser för spårfordons passage över plankorsningar,

• 1 § 6
Beträffande spårfordons passage över plankorsningar fi nns tre typfall.
• Vid plankorsningar med vägskyddsanläggningar (hel- och halvbomsan-
läggningar, anlägg ningar med ljus- och ljudsignaler),
• vid plankorsningar där vägskyddsanläggningen är ur funktion samt 
• vid plankorsningar som saknar vägskyddsanläggningar (korsningar med 
kryssmär ken eller med kryssmärken och vägmärke ”Stopp vid vägkorsning 
eller järn vägskorsning” enligt vägmärkesförordningen samt s.k. ägovägar).

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3
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För de tre beskrivna fallen redovisas vilka regler som skall gälla för spår-
fordons passage över korsande väg i den utsträckning som det behövs med 
hänsyn till verksamheten.

I 61, 62 och 76 §§ vägmärkesförordningen (1978:1001) ges vissa generella 
regler bl.a. om användningen av vakt vid plankorsning. 

Lätta spårfordon kan passera plankorsning utan att säkerhetsanordningarna 
påverkas. Därvid skall enligt 62 § vägmärkesförordningen (1978:1001) det 
normalt fi nnas vakt som agerar enligt reglerna i 76 § i samma förordning.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

7. bestämmelser om fordonskombinationer,

• 1 § 7
Sammankoppling 
Alla fordon i ett tågsätt skall vara sammankopplade. Fordon intill varandra 
förutsätts ha passande stöt- och draginrättningar.

Detekteringsförmåga
Om tågsättet skall detekteras av signalsystemet krävs att tågsättet har en for-
dons sammansättning och utrustning som garanterar detta.

Broms
För att vagn eller vagnar skall stanna vid självavkoppling förutsätts att för -
sta och sista fordonet har verksam broms och att bromsarna tillsätts auto-
ma tiskt om självav koppling skulle inträffa. Vid trafi k med äldre fordon 
(mu sei fordon) samt vid bogsering av felaktigt fordon, kan det ibland saknas 
teknisk utrustning som automatiskt tillsätter bromsen vid självavkoppling. I 
sådana fall skall åtminstone första och sista fordonet vara bemannade med 
personal som kan stanna fordonet om självav koppling inträffar.

Godstransporter
Om det på spårvägen förekommer godstransporter, kan det vara lämpligt att 
formulera bestämmelser om sammansättning av godståg, särskilda bestäm-
melser om t.ex. hastighet, villkor för transport av farligt gods m.m.

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

8. eventuella undantag enligt 10 § andra stycket samt 12 § andra stycket i förordningen 
(1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg samt

• 1 § 8
Undantag som gäller bestämmelsen om största tillåtna hastighet bör tilläm-
pas endast då spårvagn framföres på egen banvall, skild från annan vägtra-
fi k. Plankorsningar kan förekomma på sådan sträcka.

Forts.
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• Forts. Kommentarer till BV-FS 1995:3

1 §  Trafi ksäkerhetsinstruktion skall innehålla 

9. bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafi kfordon då kollisionsfara 
kan före ligga. 

• 1 § 9
Normalt används lämpligen samma regler som vägtrafi kkungörelsen 
(1972:603) har för fordonstrafi k. Dessa regler kan vara otillräckliga för vissa 
fall. För sådana anges då regler i trafi ksäkerhetsinstruktionen.

4 §  Varje verksamhetsutövare skall för godkännande inge en fastställd trafi ksäkerhetsinstruk tion 
till Järnvägsinspektionen.
 

• Kommentarer till 4 §
 
Godkännande av trafi ksäkerhetsinstruktion

I syftet med kravet på säkerhetsordning för spårtrafi k enligt järnvägssäker-
hetslagen ligger också att alla verksamhetsutövare på en spåranläggning 
skall arbeta efter gemensamma trafi ksäkerhetsregler. 

Det är av avgörande betydelse att samma begrepp och likalydande regler 
tillämpas; självfallet i den utsträckning som det behövs med hänsyn till re-
spektive verksamhet sutövares ansvarsområde.

Det är verksamhetsutövaren som fastställer den egna trafi ksäkerhetsinstruk-
tionen men den inges till Järnvägsinspektionen för godkännande.

Det ligger i sakens natur att Järnvägsinspektionen i sin godkännandeprocess 
kan komma att få avgöra i skiljaktiga meningar.

I Järnvägsinspektionens godkännanderoll ingår också att så långt rimligt är 
och vad grunderna beträffar söka likforma reglerna för spårtrafi k.

Trafi ksäkerhetsinstruktionen är en del av säkerhetsordningen som enligt lag 
skall fi nnas och är i förekommande fall en väsentlig förutsättning för till-
stånd enligt 4 § järnvägsäkerhetslagen.

På ingivna dokument bör det lämpligen fi nnas angivet datum, vad texten 
gäller för etc. Detta för att undvika misstag huruvida visst dokument t.ex. i 
en trafi ksäker hetsinstruktion är giltigt eller inte eller i visst fall endast gäller 
en avgränsad verksamhet eller liknande.
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